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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Fortell kort om faglig bakgrunn med ledelse: rekruttskole med demotiverte 19åringer, lagfører for mer motiverte, har vært uskolert leder blant likemenn, ledet staber med fagfolk, drevet utpreget primadonnaledelse med eksperter på sine fagfelt i «strid», komplekse internasjonale miljø, og stabsavdelinger på strategisk nivå. Jobbet med lederutvikling siden 1992. 



Lederutviklingsprogram (LUP)

• Har gjennomført dette programmet siden 2015
• Evaluert hver gjennomføring, samlet vurdering har aldri vært under 8 

på skala fra 1-10
• Skreddersøm til hver organisasjon
• Kan tilpasses grupper fra 4 til 20 deltagere
• For ledere på alle nivå
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Presentasjonsnotater
Deltagerne på kursene som er gjennomført har vært minimum bachelor eller master og har ledererfaring. Ingeniører, økonomer, merkantilt ansatte, jurister og militære ledere.Mellomlederne – limet i organisasjonen, mellom barken og veden



Lederutviklingsprogrammet vårt definerer 
lederutvikling som «å bevisstgjøre ledere”

• økt selvforståelse
• økt kompetanse om ledelse
• økt rolleforståelse 
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Presentasjonsnotater
Bærekraft: Samfunnet stiller strengere krav til organisasjoners evne til å lede på en kosteffektiv måte, i tillegg til å sette sosiale og klimamessige hensyn i høysetet. Globalisering, internasjonalisering, konkurranseVi anvender lederutviklingsmetoder som har et forskningsbasert fundament, og er tilpasset ledelse i praksis i en verden i bevegelse. 
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• LUP ivaretar et behov for personlig og organisatorisk utvikling på 
alle ledernivå i organisasjonen. 

• LUP tar utgangspunkt i en helhetlig lærings- og 
utviklingstilnærming gjennom «Være, Vite, Handle», samt 
anerkjent litteratur og nyere forskning innen lederutvikling.  (se 
literaturliste)

• LUP bygger videre på deltakernes realkompetanse, ved å bringe 
inn deres kunnskap og ferdigheter som er tilegnet gjennom 
utdanning, arbeid som leder og/eller medarbeider



• Samling 1: Roller, preferanser og 
kommunikasjon

• Samling 2: Lederskap versus styring, en 
symbiose

• Samling 3: Eget lederskap og selvforståelse

• Samling 4: Min lederfilosofi 

Gjennomføring

Brukernavn
Presentasjonsnotater
Samling 1: Denne samlingen har som hovedfokus den enkeltes preferanse, målt med Jung Typeindikator (JTI) eller Diversity Icebreaker (DI), og hvordan dette berører oss i hverdagen. Videre skal roller og rolleavklaring som leder i fokus. Oppgave i mellomperioden hvor rollene avklares med nærmeste leder. Del to av samlingen handler om kommunikasjon. Noe teori gjennom foredrag og deretter praktiske øvelser med den hensikt å dyktiggjøre deltakerne på egen fremtreden og kommunikasjonsferdigheter samt forståelse av hvordan omverden oppfatter den enkeltes uttrykk. Videre skal deltakerne introduseres for en oppgave som skal være gjennomgående i kurset, «Min lederfilosofi». Denne skal ende opp i den enkeltes «lederfilosofi» som skal presenteres på samling 4.Samling 2: Denne samlingen har «lederen» i fokus.  Tema: Lederskap vs styring. Noe teori gjennom foredrag og gruppearbeid med tema lederskap i fokus. Deretter søkelys på styringsdimensjonen og lederens ansvar i forhold til lover, regler og interne avtaler.	Samling 3: Samlingen har som hovedfokus å bli bedre kjent med seg selv og hvordan den enkelte oppfattes av omgivelsene. Verktøy: 360 grader. �360 graders tilbakemelding viser selvforståelse relatert til omgivelsenes oppfatning av den enkelte. Samling 4: Avslutningssamling med gjennomgang/presentasjon av den enkeltes lederfilosofi bygget på den enkeltes erfaringer gjennom utdanning og praksis samt påfyll på LUP. Diskusjon, tilbakemelding og veien videre. Det forventes bidrag fra deltakerens foresatte i form av innspill til den organisatoriske rolleanalysen, og det kreves (arbeidskrav) et skriftlig notat/presentasjon for å få fullført LUP. Det gjennomføres en (individuell) obligatoriske veiledningssamtaler underveis, i tillegg til veiledning i gruppene og i plenum.  



Målsetting

• Økt selvforståelse
• Økt kompetanse om ledelse
• Økt rolleforståelse 
• Økt mestringstro
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«Tilrettelegging for en bevistgjøringsreise»Målsettingen med programmet er å øke den enkelte leders selvforståelse og øke bevisstheten på hvordan omgivelsene responderer på den enkeltes lederskap. Skape økt helhetsforståelse for lederrollen og fokusere på tydelig lederatferd og målfokus. Videre skal kurset dyktiggjøre den enkelte i rollen som leder gjennom søkelys på «styringsdimensjonen» av ledelse. Sluttilstanden er at vi gjennom programmet har videreutviklet forståelsen av godt lederskap og evnen til å favne hele ledelsesdomenet i det daglige spennet mellom lederskap og faglig styring.�
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